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Predlog spremembe 34
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Na oznakah so navedeni obvezni, 
prostovoljni in dodatni podatki. Obvezni 
podatki morajo izpolnjevati osnovne 
zahteve za označevanje in posebne v 
primeru posamičnih krmil ali krmnih 
mešanic ter dodatne v primeru dietetične 
krme.

(15) Na oznakah so navedeni obvezni, 
prostovoljni in dodatni podatki. Obvezni 
podatki morajo izpolnjevati osnovne 
zahteve za označevanje in posebne v 
primeru posamičnih krmil ali krmnih 
mešanic ter dodatne v primeru dietetične 
krme. Prostovoljni podatki so morali biti 
opisani v tehnični specifikaciji proizvoda 
in jih mora odobriti nadzorni organ.

Or. it

Predlog spremembe 35
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Zaradi kriz v zvezi z BSE in 
dioksinom je bila leta 2002 uvedena 
obveznost, da se navede utežni odstotek 
vseh posamičnih krmil, ki so vključena v 
krmno mešanico. Hkrati se je bistveno 
povečala raven varnosti živil in krme 
zaradi uredb (ES) št. 178/2002 in 
št. 183/2005 in njihovih izvedbenih 
ukrepov, zlasti zaradi določanja pristojnosti 
nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in 
nosilcev živilske dejavnosti, izboljšanega 
sistem sledenja, uvedbe načela HACCP v 
dejavnosti proizvodnje krme in smernic za 
dobro higiensko prakso v dejavnosti 
proizvodnje krme. Zaradi teh pozitivnih 
dosežkov, ki so vidni v obvestilih sistema 

(17) Zaradi kriz v zvezi z BSE in 
dioksinom je bila leta 2002 uvedena 
obveznost, da se navede utežni odstotek 
vseh posamičnih krmil, ki so vključena v 
krmno mešanico. Hkrati se je bistveno 
povečala raven varnosti živil in krme 
zaradi uredb (ES) št. 178/2002 in 
št. 183/2005 in njihovih izvedbenih 
ukrepov, zlasti zaradi določanja pristojnosti 
nosilcev dejavnosti proizvodnje krme in 
nosilcev živilske dejavnosti, izboljšanega 
sistem sledenja, uvedbe načela HACCP v 
dejavnosti proizvodnje krme in smernic za 
dobro higiensko prakso v dejavnosti 
proizvodnje krme. Zaradi teh pozitivnih 
dosežkov, ki so vidni v obvestilih sistema 
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hitrega obveščanja za živila in krmo, je 
treba odpraviti obveznost za navedbo 
utežnega odstotka vseh posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico. Natančen 
odstotek se lahko navede prostovoljno.

hitrega obveščanja za živila in krmo, je 
treba odpraviti obveznost za navedbo 
utežnega odstotka vseh posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico. Natančen 
odstotek se lahko navede prostovoljno; Za 
ta podatek mora nadzorni organ opraviti 
postopek izdajanja potrdil.

Or. it

Predlog spremembe 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov, 
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil.

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zahtevo za razkritje podatkov omejijo 
na posamična krmila, ki tvorijo več kot 
dva utežna odstotka krmne mešanice, če 
lahko dokažejo, da bi bile s tem kršene 
njihove pravice intelektualne lastnine. To 
ne bi vplivalo na varnost živil in krme, saj 
imajo pristojni organi vedno možnost 
zahtevati natančne deleže vseh posamičnih 
krmil in morajo te informacije, kadar 
utemeljeno sumijo, da gre za kršitve 
pomembne zakonodaje, posredovati tudi 
potrošnikom.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe 3 se je dopolnil po razpravi v odboru. 

Proizvajalec bi moral imeti možnost sklicevanja na svojo intelektualno lastnino le, če jo lahko 
tudi dokaže. Poleg tega intelektualna lastnina po podatkih proizvajalcev zadeva izključno 
sestavine, ki tvorijo manj kot 2 % krmne mešanice. 

Predlog spremembe 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov, 
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil.

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi.

Or. de

Obrazložitev

Tolerančni razpon +/- 15 % pri navedbi o količinski sestavi posamičnih krmil ustreza sodbi 
Sodišča o označevanju krme in istočasno upošteva interese proizvajalcev. Dodatna pravica 
do zavrnitve razkritja podatkov ob sklicevanju na "poslovno občutljive informacije" oziroma 
na pravico intelektualne lastnine , kot jo predvideva predlog, bi tej določbi odvzelo pomen.
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Predlog spremembe 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov, 
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil.

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, morajo proizvajalci zahtevo za 
razkritje podatkov izpolniti, kot sledi:
odprto označevanje velja za tri po masi 
najpomembnejše sestavine krme. Če te 
znašajo manj kot 60% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 60% mase.
Da pravice intelektualne lastnine niso 
kršene, proizvajalcem pri utemeljenem 
dokazilu ni treba posredovati nobenih 
podatkov o posamičnih krmilih z manj kot 
3% mase. To ne bi vplivalo na varnost živil 
in krme, saj imajo pristojni organi vedno 
možnost zahtevati natančne deleže vseh 
posamičnih krmil.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev.
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Predlog spremembe 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov,
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil.

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, morajo proizvajalci zahtevo za 
razkritje podatkov izpolniti, kot sledi:
odprto označevanje velja za 4 po masi 
najpomembnejše sestavine krme. Če te 
znašajo manj kot 70% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 70% mase.
Da pravice intelektualne lastnine niso 
kršene, proizvajalcem pri utemeljenem 
dokazilu ni treba posredovati nobenih 
podatkov o posamičnih krmilih z manj kot 
3% mase. To ne bi vplivalo na varnost živil 
in krme, saj imajo pristojni organi vedno 
možnost zahtevati natančne deleže vseh 
posamičnih krmil.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev.
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Predlog spremembe 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, je treba proizvajalcem omogočiti, 
da zavrnejo zahtevo za razkritje podatkov, 
če menijo, da bi bile s tem kršene njihove 
pravice intelektualne lastnine. To ne bi 
vplivalo na varnost živil in krme, saj imajo 
pristojni organi vedno možnost zahtevati 
natančne deleže vseh posamičnih krmil.

(19) Kadar proizvajalec ni obvezan navesti 
podatkov na oznaki, mora stranka imeti 
možnost zahtevati dodatne informacije.
Vendar navedba posamičnih krmil, 
vključenih v krmno mešanico, v padajočem 
vrstnem redu glede na težo, že zagotavlja 
pomembne informacije o sestavi. Ob 
upoštevanju nedavnih sprememb 
zakonodaje Skupnosti, ki zagotavlja večja 
jamstva, zlasti glede HACCP, sledljivosti, 
strogih higienskih pravil in oblikovanja 
smernic Skupnosti za dobro higiensko 
prakso, morajo proizvajalci zahtevo za 
razkritje podatkov izpolniti, kot sledi:
odprto označevanje velja za 5 po masi 
najpomembnejših sestavin krme. Če te 
znašajo manj kot 80% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 80% mase.
Da pravice intelektualne lastnine niso 
kršene , proizvajalcem pri utemeljenem 
dokazilu ni treba posredovati nobenih 
podatkov o posamičnih krmilih z manj kot 
3% mase. To ne bi vplivalo na varnost živil 
in krme, saj imajo pristojni organi vedno 
možnost zahtevati natančne deleže vseh 
posamičnih krmil.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev.
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Predlog spremembe 41
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Moderno označevanje krepi 
konkurenčno tržno okolje, v katerem lahko 
dinamični, učinkoviti in inovativni nosilci 
dejavnosti v celoti uporabijo označevanje 
za prodajo svojih proizvodov. Ob 
upoštevanju razmerij med nosilci 
dejavnosti pri dajanju v promet krme za 
živino in razmerij med proizvajalcem in 
kupcem hrane za hišne živali, bi bila lahko 
kodeksa dobrega označevanja za ti dve 
področji učinkoviti sredstvi za doseganje 
ciljev modernega označevanja. Ta kodeksa 
bi lahko razlagala okvir za prostovoljno 
označevanje.

(25) Moderno označevanje krepi 
konkurenčno tržno okolje, v katerem lahko 
dinamični, učinkoviti in inovativni nosilci 
dejavnosti v celoti uporabijo označevanje 
za prodajo svojih proizvodov. Ob 
upoštevanju razmerij med nosilci 
dejavnosti pri dajanju v promet krme za 
živino in razmerij med proizvajalcem in 
kupcem hrane za hišne živali, bi bila lahko 
kodeksa dobrega označevanja za ti dve 
področji učinkoviti sredstvi za doseganje 
ciljev modernega označevanja. Ta kodeksa 
morata ustrezati  okviru za prostovoljno 
označevanje.

Or. it

Predlog spremembe 42
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Komisijo je treba pooblastiti zlasti 
glede odločitve o prepovedi uporabe 
nekaterih proizvodov kot krme, glede 
izdaje dovoljenj za krmo za posebne 
prehranske namene, glede oblikovanja 
seznama kategorij označevanja posamičnih 
krmil za živali, ki niso namenjene 
proizvodnji živil, glede spremembe 
seznama prostovoljnih podatkov na 
oznakah, in glede spremembe prilog zaradi 
znanstvenega in tehnološkega napredka.

(29) Komisijo je treba pooblastiti zlasti 
glede odločitve o prepovedi uporabe 
nekaterih proizvodov kot krme, glede 
izdaje dovoljenj za krmo za posebne 
prehranske namene, glede oblikovanja 
seznama kategorij označevanja posamičnih 
krmil za živali, ki niso namenjene 
proizvodnji živil, glede spremembe 
seznama prostovoljnih podatkov na 
oznakah, glede določanja postopka 
izdajanja potrdil za krmo, tudi glede 
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Ker so navedeni ukrepi splošni in 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

prostovoljnega označevanja in glede 
spremembe prilog zaradi znanstvenega in 
tehnološkega napredka. Ker so navedeni 
ukrepi splošni in namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te uredbe, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. it

Predlog spremembe 43
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Sprememba Uredbe (ES) 
št. 1831/2003,

Or. es

Obrazložitev

Določbe Uredbe o dajanju krme v promet ne bi smele biti v nasprotju z drugim zakonodajnim 
besedilom o dajanju krmnih dodatkov v promet niti ne smejo ogrožati določenih določb.

Predlog spremembe 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za 
uporabo v prehrani živali;



AM\735898SL.doc 11/94 PE409.724v01-00

SL

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba je veljavna brez poseganja v uredbo 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani 
živali. Pogoji za dajanje v promet, ki so navedeni v tej uredbi, naj ne bi povzročali pravne 
negotovosti oziroma vplivali na posebne pogoje za dajanje v promet dodatkov, ki jih zadevna 
uredba že ureja. 

Predlog spremembe 45
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 
28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov1.
1UL L 189, 20.07.07, str. 1,

Or. es

Obrazložitev

Določbe Uredbe o dajanju krme v promet ne bi smele biti v nasprotju z drugim zakonodajnim 
besedilom o dajanju krmnih dodatkov in krme v promet niti ne bi smele ogrožati določenih 
določb.

Predlog spremembe 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 
28. junija 2007 o ekološki pridelavi 
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kmetijskih proizvodov in označevanju 
tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov 
in živil1;
1UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba je veljavna brez poseganja v uredbo 834/2007 o ekološki pridelavi. Pogoji za 
dajanje v promet, ki so navedeni v tej uredbi, naj ne bi povzročali pravne negotovosti oziroma 
vplivali na posebne pogoje za dajanje v promet dodatkov, ki jih zadevna uredba že ureja.

Predlog spremembe 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se ne uporablja za vodo, ki jo 
živali neposredno uživajo ali je namerno 
vključena v krmo.

3. Ta uredba se ne uporablja za vodo, ki jo 
živali neposredno uživajo ali je namerno 
vključena v krmo. Uredba velja za krmila, 
ki so namenjena za vnos z vodo.

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba ne upošteva vode, kljub temu so številna krmila živalim dostopna preko vode. S tem 
se razume uporaba krmil, ki so nujno zajeta v zadevni uredbi.
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Predlog spremembe 48
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta uredba se ne uporablja za vodo, ki jo 
živali neposredno uživajo ali je namerno 
vključena v krmo.

3. Ta uredba se ne uporablja za vodo, ki jo 
živali neposredno uživajo ali je namerno 
vključena v krmo. Uredba velja za krmila, 
ki so namenjena za vnos z vodo.

Or. es

Obrazložitev

Številni dodatki se dajejo živalim z vodo. To dajanje krme v promet (definicija krme vključuje 
tudi krmne dodatke) mora še naprej spadati v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 49
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) "oralno krmljenje živali": vnos krmil 
v prebavni trakt živali preko ust, da se 
izpolni prehranska potreba živali oziroma 
obdrži produktivnost pretežno zdravih 
živali.

Or. es

Obrazložitev

Praksa modernega krmljenja živali ni omejena samo na to, da se živalim da na razpolago 
običajna krma, ampak zajema tudi pasivno ali aktivno oskrbo z najrazličnejšimi hranilnimi 
snovmi, ki ugodno vplivajo na fiziološko in zdravstveno stanje. Oralno krmljenje živali obsega 
različne metode in zato spada pod to uredbo.
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Predlog spremembe 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) "oralno krmljenje živali": vnos krmil 
v prebavni trakt živali preko ust, da se 
izpolni prehranska potreba živali oziroma 
obdrži produktivnost pretežno zdravih 
živali;

Or. de

Obrazložitev

Oralno krmljenje živali: praksa modernega krmljenja živali ni omejena samo na to, da se 
živalim da na razpolago običajna krma, ampak zajema tudi pasivno ali aktivno oskrbo z 
najrazličnejšimi hranilnimi snovmi, ki ugodno vplivajo na fiziološko in zdravstveno stanje. 
Oralno krmljenje živali obsega različne prakse in je urejeno v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe 51
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „krmna mešanica“: mešanica 
posamičnih krmil s krmnimi dodatki ali 
brez njih za oralno krmljenje živali kot 
popolna ali dopolnilna krmna mešanica;

(f) „krmna mešanica“: mešanica najmanj 
dveh posamičnih krmil s krmnimi dodatki 
ali brez njih za oralno krmljenje živali kot 
popolna ali dopolnilna krmna mešanica;

Or. es
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Predlog spremembe 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „krmna mešanica“: mešanica 
posamičnih krmil s krmnimi dodatki ali 
brez njih za oralno krmljenje živali kot 
popolna ali dopolnilna krmna mešanica;

(f) „krmna mešanica“: mešanica najmanj 
dveh posamičnih krmil s krmnimi dodatki 
ali brez njih za oralno krmljenje živali kot 
popolna ali dopolnilna krmna mešanica;

Or. de

Obrazložitev

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als durch 
Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Predlog spremembe 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „popolna krmna mešanica“: krmna 
mešanica, ki zaradi svoje sestave zadostuje 
za dnevni obrok;

(g) „popolna krmna mešanica“: krmna 
mešanica, ki zaradi svoje sestave zadostuje 
za dnevni obrok, kot določa člen 2(2)(f) 
uredbe (ES) št. 1831/2003;

Or. de
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Obrazložitev

V definiciji je treba pojmovati dnevni obrok v skladu z njegovimi potrebami. Zato jo je treba 
spremeniti ter tako zagotoviti, da so omenjene vse sestavine, ki se nanašajo na hranilno 
vrednost. "Dnevni obrok" pomeni povprečno skupno količino krme, izračunano z 12% 
vsebnostjo vlage, ki je dnevno potrebna za žival določene vrste in starosti, da se zadostijo vse 
njene potrebe.

Predlog spremembe 54
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „popolna krmna mešanica“: krmna 
mešanica, ki zaradi svoje sestave zadostuje 
za dnevni obrok;

(g) „popolna krmna mešanica“: krmna 
mešanica, ki zaradi svoje sestave zadostuje 
za dnevni obrok, kot določa člen 2(2)(f) 
Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 
2003 o dodatkih za uporabo v prehrani 
živali1;
1UL L 268, 18.10.03, str. 29.

Or. en

Obrazložitev

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.
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Predlog spremembe 55
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „dopolnilna krmna mešanica“:
 krmna mešanica z vsaj enim posamičnim 
krmilom, ki ima visoko vsebnost nekaterih 
snovi, vendar zaradi svoje sestave zadošča 
za dnevni obrok le, če se uporablja skupaj z 
drugo krmo;

(h) „dopolnilna krmna mešanica“: krmna 
mešanica, ki ima visoko vsebnost nekaterih 
snovi, vendar zaradi svoje sestave zadošča 
za dnevni obrok le, če se uporablja skupaj z 
drugo krmo;

Or. pt

Obrazložitev

Ker je „krmna mešanica“, opredeljena kot „mešanica iz posamičnih krmil“, dopolnilna 
krmna mešanica, ki se obravnava kot krmna mešanica, ne more vsebovati le enega 
posamičnega krmila.

Predlog spremembe 56
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) "dodatna krma": določen proizvod 
za krmljenje živali, ki je sestavljen iz 
kombinacije krmnih dodatkov vsake 
kategorije z izjemo nekaterih dodatkov, ki 
so vpisani v poglavju 3 priloge IV uredbe 
(ES) št. 183/2005, in/ali krmi primešana 
posamična krmila in zaradi svoje sestave 
ne zadostuje za dnevni obrok. Njen namen 
je, da zadosti prehodne, povečane oziroma 
posebne prehranske potrebe živali. Poda 
se jo ločeno ali skupaj z dnevnim obrokom 
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ali z vodo.

Or. es

Obrazložitev

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Predlog spremembe 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) "dodatna krma": krma, ki sestoji iz 
mešanice dodatkov vsake kategorije z 
izjemo takšnih, ki so navedeni v poglavju 
3 priloge IV k uredbi (ES) št. 183/2005. 
Dalje so krmi lahko primešana posamična 
krmila, vendar zaradi svoje sestave ne 
zadostuje za dnevni obrok. Njen namen je, 
da zadosti prehodne, povečane oziroma 
posebne prehranske potrebe živali. Poda 
se jo ločeno ali skupaj z dnevnim obrokom 
ali z vodo;

Or. de
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Predlog spremembe 58
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k)„nosilec“: snov, ki se uporablja za 
raztopitev, razredčitev, razpršitev ali drugo 
fizikalno spremembo krmnega dodatka, da 
olajša ravnanje z njim, njegovo dajanje ali 
uporabo brez spreminjanja njegove 
tehnološke funkcije in ki ne povzroča
nobenih tehnoloških učinkov;

(k)„nosilec“: snov, ki se uporablja za 
raztopitev, razredčitev, razpršitev ali drugo 
fizikalno spremembo krmnega dodatka, da 
olajša ravnanje z njim, njegovo dajanje ali 
uporabo;

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poenostavitev besedila in preprečiti napačne razlage.

Predlog spremembe 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „Träger“: snov, ki se uporablja za 
raztopitev, razredčitev, razpršitev ali drugo 
fizikalno spremembo krmnega dodatka, da 
olajša ravnanje z njim, njegovo dajanje ali 
uporabo brez spreminjanja njegove 
tehnološke funkcije in ki ne povzroča 
nobenih tehnoloških učinkov;

(k)„nosilec“: snov, ki se uporablja za 
raztopitev, razredčitev, razpršitev ali drugo 
fizikalno spremembo krmnega dodatka, da 
olajša ravnanje z njim, njegovo dajanje ali 
uporabo;

Or. de
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Predlog spremembe 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „serija“ ali „lot“: enota proizvodnje iz 
posameznega obrata z uporabo enotnih 
proizvodnih parametrov ali več takšnih 
enot, ki se proizvedejo v zaporednem 
vrstnem redu in skladiščijo skupaj.
Sestavljena je iz določljive količine krme in 
ima skupne lastnosti, kot so izvor, sorta, 
vrsta embaliranja, izvajalec embaliranja, 
pošiljatelj ali oznake;

(o) „serija“ ali „lot“: določljiva količina
krme in ima skupne lastnosti, kot so izvor, 
sorta, vrsta embaliranja, izvajalec 
embaliranja, pošiljatelj ali oznake;

Or. de

Obrazložitev

Dokler je zagotovljena dokazljivost, obsega definicija "serija" ali "lot" uporabljeno prakso v 
prehrambeni panogi.

Predlog spremembe 61
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) „serija“ ali „lot“: enota proizvodnje iz 
posameznega obrata z uporabo enotnih 
proizvodnih parametrov ali več takšnih 
enot, ki se proizvedejo v zaporednem 
vrstnem redu in skladiščijo skupaj. 
Sestavljena je iz določljive količine krme 
in ima skupne lastnosti, kot so izvor, sorta, 
vrsta embaliranja, izvajalec embaliranja, 
pošiljatelj ali oznake;

(o) „serija“ ali „lot“: Določljiva količina 
krme in ima skupne lastnosti, kot so izvor, 
sorta, vrsta embaliranja, izvajalec 
embaliranja, pošiljatelj ali oznake;
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Or. pl

Predlog spremembe 62
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „označevanje“ uporaba besed, 
podatkov, blagovnih znamk, trgovskih 
imen, slik ali simbolov na krmi z 
dodajanjem teh informacij na kakršen 
koli medij, kot so embalaža, posoda, 
obvestilo, oznaka, dokument, prstan, 
ovratnik ali internet, ki se sklicuje ali 
spremlja takšno krmo;

(p) „označevanje“: besede, podatki, 
blagovne znamke, trgovska imena, slike 
ali simboli, ki se nanašajo na krmo, in se 
nahajajo na kakršni koli embalaži, 
dokumentu, posodi, obvestilu, oznaki ali 
ovitku, ki spremlja takšno krmo;

Or. pl

Obrazložitev

Z definicijo vseh vrst označevanja bi lahko pravilo nehote privedlo do zahtev označevanja, ki 
bi zajemalo preširoko področje in prenehalo izpolnjevati glavni namen označevanja, namreč 
da potrošniku zagotavlja informacije o izdelku in mu omogoča izbiro.

Predlog spremembe 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „označevanje“ uporaba besed, 
podatkov, blagovnih znamk, trgovskih 
imen, slik ali simbolov na krmi z 
dodajanjem teh informacij na kakršen koli
medij, kot so embalaža, posoda, obvestilo, 
oznaka, dokument, prstan, ovratnik ali 
internet, ki se sklicuje ali spremlja takšno 
krmo;

(p) „označevanje“ besede, podatki, 
blagovne znamke, trgovska imena, slike 
ali simboli, ki se nanašajo na krmo, in se 
nahajajo na kakršni koli embalaži, 
posodi, obvestilu, oznaki, dokumentu, 
prstanu, ovratniku ali internetu, ki 
spremljajo takšno krmo;
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Or. de

Obrazložitev

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Predlog spremembe 64
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) „označevanje“: uporaba besed, 
podatkov, blagovnih znamk, trgovskih 
imen, slik ali simbolov na krmi z 
dodajanjem teh informacij na kakršen 
koli medij, kot so embalaža, posoda, 
obvestilo, oznaka, dokument, prstan, 
ovratnik ali internet, ki se sklicuje ali 

(p) „označevanje“: besede, podatki, 
blagovne znamke, trgovska imena, slike 
ali simboli, ki se nanašajo na krmo, in se 
nahajajo na embalaži, posodi, dokumentu, 
obvestilu, oznaki, prstanu, ovratniku ali 
internetu, ki spremljajo takšno krmo;
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spremlja takšno krmo;

Or. en

Obrazložitev

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.
The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed.
This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 

different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units)
The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final
Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.

Predlog spremembe 65
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „oznaka“: kakršna koli ploščica, 
znamenje, žig, slikovni ali drugačni 
grafični opis, napisan, natisnjen, matričen,
označen, reliefen, odtisnjen ali priložen 
posodi s krmo;

(q) „oznaka“: kakršna koli ploščica, 
znamenje, žig, slikovni ali drugačni 
grafični opis, napisan, natisnjen, matričen, 
označen, reliefen, odtisnjen ali priložen 
posodi s krmo, ali kakršen koli nosilec 
podatkov, ki se nanaša na krmo ali 
spremlja takšno krmo;

Or. es

Obrazložitev

Koncept označevanja, ki ga obravnava zadevna uredba, upošteva dejstvo, da oznaka na 
embalaži krme vsebuje le del podatkov, ki jih dobavitelji sporočijo strankam. Potrebni so 
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dodatni ukrepi, da se izboljša pretok informacij in jasneje opiše uporaba.

Predlog spremembe 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) „oznaka“: kakršna koli ploščica, 
znamenje, žig, slikovni ali drugačni 
grafični opis, napisan, natisnjen, matričen, 
označen, reliefen, odtisnjen ali priložen 
posodi s krmo;

(q) „oznaka“: kakršna koli ploščica, 
znamenje, žig, slikovni ali drugačni 
grafični opis, napisan, natisnjen, matričen, 
označen, reliefen, odtisnjen ali priložen 
posodi s krmo, ali kakršen koli nosilec 
podatkov, ki se nanaša na krmo ali 
spremlja takšno krmo;

Or. de

Obrazložitev

„Oznaka“: Koncept označevanja, ki ga obravnava zadevna uredba, upošteva dejstvo, da 
oznaka na embalaži krme vsebuje le del podatkov, ki jih dobavitelji sporočijo strankam. Da se 
izboljša pretok informacij in se naslovnike oznak bolje obvesti, je treba uporabiti vrsto 
dodatnih sredstev. Definicija oznake mora biti v skladu z definicijo označevanja.

Predlog spremembe 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „dajanje v promet“: začetek dajanja v 
promet krme po proizvodnji ali uvedbi.

Or. de
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Obrazložitev

„Začetek dajanja v promet“: to načelo, ki ga je prvič obravnavala uredba 1831/2003 o 
dodatkih, se je izkazalo za zelo učinkovito, da se upošteva odgovornost in zakonske obveznosti 
pri proizvodnji krme in živali. Uvedba te definicije je pomembna, da se proizvajalcem krme 
dodelijo jasne odgovornosti.

Predlog spremembe 68
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „začetek dajanja na trg“: začetek 
dajanja krme na trg po proizvodnji ali 
uvedbi.

Or. es

Obrazložitev

Pojem „začetek dajanja v promet“, ki ga je prvič obravnavala uredba 1831/2003 o dodatkih, 
se je izkazal za zelo učinkovitega, da se upošteva odgovornost in zakonske obveznosti 
proizvajalca krme v vedno bolj zapletenem odnosu te panoge. Uvedba te definicije je 
pomembna, da se nosilcem dejavnosti proizvodnje krme dodelijo jasne odgovornosti.

Predlog spremembe 69
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) „Začetek dajanja v promet“: začetek 
dajanja v promet krme po proizvodnji ali 
uvedbi.
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Or. it

Obrazložitev

Negliarticoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene lea responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Predlog spremembe 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je zdrava, pristna, ustrezna za svojo 
uporabo in je njena kakovost primerna za 
prodajo;

(a) če je zdrava, neoporečna, ustrezna za 
svojo uporabo in je njena kakovost 
primerna za prodajo;

Or. de

Obrazložitev

Pojem "pristna" lahko privede do negotovosti. Sprememba "neoporečna" se uporabi v členu 3 
direktive 79/373 z dne 2. aprila 1979 o trženju krmnih mešanic.
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Predlog spremembe 71
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je zdrava, pristna, ustrezna za svojo 
uporabo in je njena kakovost primerna za 
prodajo;

(a) če je zdrava, neoporečna, ustrezna za 
svojo uporabo in je njena kakovost 
primerna za prodajo;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba izraza „pristna“ krma bi povzročala nejasnosti. Ta predlog spremembe služi 
pojasnilu in vključuje uporabo besede „neoporečna“, ki se uporablja v členu 3 Direktive 
79/373 z dne 2. aprila 1979 o prometu s krmnimi mešanicami.

Predlog spremembe 72
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci krme dajo na voljo 
organom, pristojnim za izvajanje uradnega 
nadzora, vse informacije v zvezi s sestavo 
ali navedenimi lastnostmi krme, ki so jo 
dali v promet, kar omogoča pregled 
točnosti podatkov, navedenih na oznakah.

2. Oseba, odgovorna za začetek dajanja v 
promet, da na voljo organom, pristojnim za 
izvajanje uradnega nadzora, vse 
informacije v zvezi s sestavo ali 
navedenimi lastnostmi krme, ki jo je dala v 
promet, kar omogoča pregled točnosti 
podatkov, navedenih na oznakah.

Or. es

Obrazložitev

Treba je uporabiti ustrezno „dajanje v promet“ namesto „proizvajalca krme“, ker je 
odgovorna oseba za izvajanje določb člena 17, 18 in 20 uredbe (ES) št. 178/2002 uvoznik in 
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ne proizvajalec krme.

Predlog spremembe 73
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci krme dajo na voljo 
organom, pristojnim za izvajanje 
uradnega nadzora, vse informacije v 
zvezi s sestavo ali navedenimi 
lastnostmi krme, ki so jo dali v 
promet, kar omogoča pregled 
točnosti podatkov, navedenih na 
oznakah.

2. Oseba, odgovorna za začetek 
dajanja v promet, da na voljo organom, 
pristojnim za izvajanje uradnega 
nadzora, vse informacije v zvezi s 
sestavo ali navedenimi lastnostmi 
krme, ki jo da v promet, kar omogoča 
pregled točnosti podatkov, navedenih 
na oznakah.

Or. it

Obrazložitev

Primerneje je govoriti o "začetku dajanja v promet", ker velja tudi za uvoženo krmo, za kar po 
členih 17, 18 in 20 osnovne uredbe o živilih (uredba (ES) št. 178/2002) odgovornost nosi 
uvoznik.

Predlog spremembe 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci krme dajo na voljo 
organom, pristojnim za izvajanje uradnega 
nadzora, vse informacije v zvezi s sestavo 
ali navedenimi lastnostmi krme, ki so jo 
dali v promet, kar omogoča pregled 
točnosti podatkov, navedenih na oznakah.

2. Oseba, pristojna za začetek dajanja v 
promet, da na voljo organom, pristojnim za 
izvajanje uradnega nadzora, vse 
informacije v zvezi s sestavo ali 
navedenimi lastnostmi krme, ki jo je dala v 
promet, kar omogoča pregled točnosti 
podatkov, navedenih na oznakah.
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Or. de

Predlog spremembe 75
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvajalci krme dajo na voljo 
organom, pristojnim za izvajanje uradnega 
nadzora, vse informacije v zvezi s sestavo 
ali navedenimi lastnostmi krme, ki so jo 
dali v promet, kar omogoča pregled 
točnosti podatkov, navedenih na oznakah.

2. V skladu s členom 12 za označevanje 
pristojni nosilci dejavnosti proizvodnje 
krme dajo na voljo organom, pristojnim za 
izvajanje uradnega nadzora, vse 
informacije v zvezi s sestavo ali 
navedenimi lastnostmi krme, ki so jo dali v 
promet, kar omogoča pregled točnosti 
podatkov, navedenih na oznakah.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je jasneje napisan. V členu 12 predloga bo jasno določena pristojnost v 
zvezi z označevanjem. Zaradi zagotavljanja doslednosti je treba to odgovornost jasno določiti 
tudi v členu 5(2).

Predlog spremembe 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi lahko posredujejo 
informacije potrošnikom v skladu z 
odstavkom 2, če so po presoji utemeljenih 
interesov proizvajalcev in potrošnikov 
mnenja, da je razkritje informacij 
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upravičeno. Organi po potrebi določijo, da 
je za razkritje informacij potreben podpis 
izjave o zaupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 11 se je spremenil po razpravi v odboru. 
Za zagotovitev dostopa do informacij v primeru utemeljenega suma mora biti še naprej 
zagotovljeno odprto označevanje posamičnih krmil, čeprav je navedba podatkov na etiketi 
zgolj prostovoljna.

Predlog spremembe 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepoved Prepovedani materiali

Or. de

Predlog spremembe 78
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prepoved Prepovedani materiali

Or. en
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Predlog spremembe 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zlasti ob upoštevanju znanstvenih 
dokazov, tehnološkega napredka, obvestil 
v okviru sistema hitrega obveščanja za 
živila in krmo ali rezultatov uradnega 
nadzora v skladu z Uredbo (ES) 
št. 882/2004 Komisija sprejme seznam 
snovi, katerih dajanje v promet ali 
uporaba za prehrano živali je 
prepovedana.

2. Zlasti ob upoštevanju znanstvenih 
dokazov, tehnološkega napredka, obvestil 
v okviru sistema hitrega obveščanja za 
živila in krmo ali rezultatov uradnega 
nadzora v skladu z Uredbo (ES)
št. 882/2004 Komisija sprejme seznam 
snovi, navedenih v prilogi IIa, katerih 
dajanje v promet ali uporaba za prehrano 
živali je prepovedana.

Or. de

Obrazložitev

Seznam prepovedanih materialov je vključen v jedro uredbe v prilogi, kot je to v primeru 
seznama uporabljenih materialov, ki se ne pojavi v ločenem besedilu (odločba 2004/217).

Predlog spremembe 80
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zlasti ob upoštevanju znanstvenih 
dokazov, tehnološkega napredka, obvestil v 
okviru sistema hitrega obveščanja za živila 
in krmo ali rezultatov uradnega nadzora v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 
Komisija sprejme seznam snovi, katerih 
dajanje v promet ali uporaba za prehrano 
živali je prepovedana.

2. Zlasti ob upoštevanju znanstvenih 
dokazov, tehnološkega napredka, obvestil 
v okviru sistema hitrega obveščanja za 
živila in krmo ali rezultatov uradnega 
nadzora v skladu z Uredbo (ES) 
št. 882/2004 Komisija sprejme seznam 
snovi, navedenih v Prilogi IIa, katerih 
dajanje v promet ali uporaba za prehrano 
živali je prepovedana.

Or. en
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Obrazložitev

Seznam prepovedanih materialov je treba kot prilogo vključiti v uredbo, kot je to v primeru 
seznama glavnih uporabljenih materialov, ki se ne pojavi v ločenem besedilu (odločba 
2004/217).

Predlog spremembe 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Določitev mejnih vrednosti za nečistoče 

Ne glede na določbe iz uredbe 2002/32/ES 
lahko Komisija določi mejne vrednosti 
nečistoč zaradi proizvodnega postopka. 
Pri tem upošteva najnovejše znanstvene 
dokaze, tehnološki napredek, obvestila v 
okviru sistema hitrega obveščanja za 
živila in krmo ter rezultate uradnega 
nadzora v skladu z uredbo (ES) št. 
882/2004.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 29(4).

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 13 se je spremenil po razpravi v odboru. 
Največje količine nečistoč zaradi proizvodnega postopka bi morale biti v skladu s predlogom 
Komisije določene v katalogu, za kar bi bili odgovorni proizvajalci (glej prilogo I). Ker lahko 
te nečistoče znatno vplivajo na varnost hrane, bi morala mejne vrednosti pod nadzorom 
zakonodajalcev določiti Komisija.
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Predlog spremembe 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 
je več kot 100-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi.

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 
je več kot 50-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi. Dopolnilne krmne mešanice, 
katerih vsebnost je več kot 50-krat in manj 
kot 100-krat višja od določene najvišje 
vsebnosti za krmne dodatke, se v 
posamičnih primerih lahko uporabijo po 
posvetovanju z veterinarjem.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 15 se je spremenil po razpravi s Komisijo. 
Pri premočno koncentriranih dopolnilnih krmnih mešanicah obstaja nevarnost napačnega 
odmerjanja dodatkov. To velja zlasti za kokcidiostatike in sredstva proti histaminiozi. Izjeme 
za dopolnilne krmne mešanice z večjimi odmerki mora odobriti pristojni veterinar. Uporaba 
premiksov, ki vsebujejo koncetracije višje od teh vrednosti, zahteva odobritev obrata v skladu 
s členom 10 uredbe (ES) št. 183/2005 o higieni krme.

Predlog spremembe 83
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
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Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 
je več kot 100-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi.

Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica, na 
primer kot so vedra s krmo, ki vsebujejo 
minerale in jih živali zaužijejo z lizanjem 
ne vsebuje krmnih dodatkov, katerih 
vsebnost je več kot 100-krat višja od 
ustrezne določene najvišje vsebnosti za 
popolno krmno mešanico ali več kot 5-krat 
za kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi.

Or. fr

Predlog spremembe 84
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 
je več kot 100-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi.

Brez poseganja v pogoje za uporabo iz 
Uredbe o izdajanju dovoljenj za krmne 
dodatke dopolnilna krmna mešanica ne 
vsebuje krmnih dodatkov, katerih vsebnost 
je več kot 50-krat višja od ustrezne 
določene najvišje vsebnosti za popolno 
krmno mešanico ali več kot 5-krat za 
kokcidiostatike in sredstva proti 
histaminiozi. V posameznih primerih se 
lahko s soglasjem odgovornega 
veterinarja uporabijo višji deleži krmnih 
dodatkov v dopolnilnih krmnih 
mešanicah, vendar ne več kot 100-krat 
višji od ustrezne določene najvišje 
vsebnosti za popolno krmno mešanico.

Or. pl

Obrazložitev

Poročevalec Graefe zu Baringdorf predlaga znižanje najvišje vsebnosti krmnih dodatkov v 
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dopolnilnih krmnih mešanicah za 50-krat in obdrži petkratno najvišjo vsebnost pri 
kokcidiostatiku in sredstvu proti histaminiozi, pri čemer lahko odgovorni veterinar v 
posamičnem primeru dodeli proizvodnemu obratu dovoljenje za povečanje krmnih dodatkov v 
dopolnilnih krmnih mešanicah glede na tehnične možnosti gospodarstva. Vendar v predlagani 
spremembi višina ni določena. Zato se predlaga sprememba zadnjega stavka v predlogu 
spremembe.

Predlog spremembe 85
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Dajanje dodatne krme v promet 

Pridelava, distribucija in uporaba dodatne 
krme potekajo v skladu s pravili, ki so 
določena v skupnem kodeksu ravnanja, 
pri čemer je treba sprejeti kodeks v skladu
s to uredbo. Ta kodeks v dejanskem 
primeru upošteva sestavo, načrtovano 
uporabo in vrsto uporabe dodatne krme v 
skladu z določbami Uredbe (ES) št. 
183/2005.

Or. es

Obrazložitev

Dodatne krme imajo značilnosti, ki jih ločujejo od ostale krme: so edinstvene glede na sestavo 
in vrsto uporabe in morajo zato biti vključene v ustrezen pravni okvir. V skladu s pravnimi 
zahtevki njenega obstoja jih z uvedbo definicije v tej uredbi ureja skupni kodeks ravnanja, ki 
ga je treba pripraviti po enakem postopku kot druge kodekse, izdelane v tej uredbi.
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Predlog spremembe 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija na podlagi znanstvenih 
in tehničnih informacij meni, da 
uporaba posebne krme ne izpolnjuje 
posebnega prehranskega namena ali ima 
morda škodljive učinke na zdravje živali 
ali ljudi, na okolje in dobro počutje 
živali, pošlje Evropski agenciji za 
varnosti hrane („Agenciji“) v treh 
mesecih zahtevek za oceno s priloženo 
dokumentacijo. Agencija da svoje 
mnenje v šestih mesecih po prejemu 
zahtevka. Ta rok se podaljša, kadar koli 
Agencija zahteva dodatne informacija 
od vložnika.

4. Če odbor, naveden v členu 29,  na 
podlagi znanstvenih in tehničnih 
informacij meni, da uporaba posebne 
krme ne izpolnjuje posebnega 
prehranskega namena ali ima morda 
škodljive učinke na zdravje živali ali 
ljudi, na okolje in dobro počutje živali, 
pošlje Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom po členu 29(3) Evropski 
agenciji za varnosti hrane („Agenciji“) v 
treh mesecih zahtevek za oceno s 
priloženo dokumentacijo. Agencija da 
svoje mnenje v šestih mesecih po 
prejemu zahtevka. Ta rok se podaljša, 
kadar koli Agencija zahteva dodatne 
informacija od vložnika.

Or. de

Obrazložitev

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.
Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.
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Predlog spremembe 87
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Komisija na podlagi znanstvenih in 
tehničnih informacij meni, da uporaba 
posebne krme ne izpolnjuje posebnega 
prehranskega namena ali ima morda 
škodljive učinke na zdravje živali ali ljudi, 
na okolje in dobro počutje živali, pošlje 
Evropski agenciji za varnosti hrane 
(„Agenciji“) v treh mesecih zahtevek za 
oceno s priloženo dokumentacijo. Agencija 
da svoje mnenje v šestih mesecih po 
prejemu zahtevka. Ta rok se podaljša, 
kadar koli Agencija zahteva dodatne 
informacija od vložnika.

4. Če odbor, naveden v členu 29,  na 
podlagi znanstvenih in tehničnih informacij 
meni, da uporaba posebne krme ne 
izpolnjuje posebnega prehranskega namena 
ali ima morda škodljive učinke na zdravje 
živali ali ljudi, na okolje in dobro počutje 
živali, pošlje Komisija v skladu s 
postopkom po členu 29(3) Evropski 
agenciji za varnosti hrane („Agenciji“) v 
treh mesecih zahtevek za oceno s priloženo 
dokumentacijo. Agencija da svoje mnenje 
v šestih mesecih po prejemu zahtevka. Ta 
rok se podaljša, kadar koli Agencija 
zahteva dodatne informacija od vložnika.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe 16 poročevalca je omogočiti pravico do nakazila dokumentacije 
o posebnem prehranskem namenu v posameznih državah članicah.

Da bi zagotovile usklajeno zakonodajo v vsej EU in razpravo ob udeležbi vseh držav članic, 
preden Evropska agencija za varnost hrane EFSA obravnava dokumentacijo, morajo države 
članice imeti pravico do priporočila predloge EFSA, pri čemer mora biti sprejeta odločitev o 
predlogi stalnega odbora za prehranjevalo verigo in zdravje živali.

Predlog spremembe 88
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je krmo možno kupiti s pomočjo 3. Kadar je krmo možno kupiti s pomočjo 
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sredstev za komuniciranje na daljavo, 
kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 
97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
se vsi obvezni podatki na oznakah, ki jih 
zahteva ta uredba, navedejo na priloženem 
dokumentu.

sredstev za komuniciranje na daljavo, 
kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 
97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
se vsi obvezni podatki na oznakah, ki jih 
zahteva ta uredba, navedejo v priloženem 
dokumentu ali morajo biti na razpolago z 
drugim ustreznim medijem. Podatki iz 
členov 15(d), (e) in (f) kot tudi člena 17(d) 
in (e) so zavezujoči šele pri dobavi.

Or. es

Obrazložitev

Pri prodaji na daljavo krmo prodajajo njeni pridelovalci, zato v času prodaje še niso na voljo 
vse podrobnosti označevanja (na primer številka serije, neto teža, rok uporabnosti). Ker se v 
prvi vrsti lahko spremeni sestava krme zaradi različni dejavnikov, ne morejo biti podani 
podrobni podatki o sestavi, razen če je sestavo po pogodbi določil prodajalec ali kupec.

Predlog spremembe 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je krmo možno kupiti s pomočjo 
sredstev za komuniciranje na daljavo, 
kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 
97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
se vsi obvezni podatki na oznakah, ki jih 
zahteva ta uredba, navedejo na priloženem 
dokumentu.

3. Kadar je krmo možno kupiti s pomočjo 
sredstev za komuniciranje na daljavo, 
kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 
97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
se vsi obvezni podatki na oznakah, ki jih 
zahteva ta uredba, navedejo v priloženem 
informacijskem gradivu ali so na 
razpolago z drugimi ustreznimi sredstvi. V 
vsakem primeru se označbe po točkah (d), 
(e) in (f) člena 15 ter točki (d) in (e) člena 
17 obvezno navedejo šele pri dobavi krme.

Or. de
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Obrazložitev

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn  es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Predlog spremembe 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalec krme je pristojen za 
podatke na oznaki in zagotavlja njihovo 
navedbo in dejansko točnost.

1. Oseba, odgovorna za začetek dajanja v 
promet, je pristojna za podatke na oznaki 
in zagotavlja njihovo navedbo in dejansko 
točnost.

Or. de

Obrazložitev

Načelo "začetka dajanja v promet" je primernejše, saj zajema tudi primer uvožene krme, za 
kar po členih 17, 18 in 20 osnovne uredbe o živilih (uredba (ES) št. 178/2002) odgovornost 
nosi uvoznik.

Predlog spremembe 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
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javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij. 
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Od tega trenutka dalje 
imajo potrošniki pravico, da od 
pristojnega organa pridobijo znanstveno 
utemeljitev ali da v primeru utemeljenega 
suma pozovejo organ, da jim takšno 
utemeljitev proizvajalec predloži 
naknadno.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 18 se je spremenil po razpravi v odboru. 
Reklamne navedbe in trditve morajo biti dokazljive. Primerno bi bilo, če podajanje 
znanstvene utemeljitve takšnih navedb ne bi bilo predpisano na splošno, ampak le na zahtevo 
pristojnega organa. Vseeno pa je treba potrošnikom dati možnost, da od organa pridobijo 
izčrpno dokazilo oz. pozovejo organ, da pridobi dokazilo od proizvajalca.

Predlog spremembe 92
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij, ki 
je dostopna za znanstveni pregled.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Da se zagotovita 
primerna znanstvena kakovost in enoten 
prenos, določi Komisija smernice za 
zahteve po podajanju znanstvene 
utemeljitve in dokumentacije. Postopki za 
oceno znanstvene utemeljitve pod 
nadzorom pristojnih nadzornih organov 
se vključijo v te smernice. Smernice se 



AM\735898SL.doc 41/94 PE409.724v01-00

SL

določijo v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 29(2).

Or. es

Obrazložitev

Za večjo preglednost bi morala Komisija nujno izdelati smernice, da določi, na čem sme 
temeljiti trditev o surovini. Za delovanje skupnega trga bi bilo zelo neprimerno prepustiti 
razlago in izvedbo znanstvene utemeljitve pristojnosti nadzornih organov v državah članicah 
(ta se pogosto nahaja na regionalni ali okrajni ravni).

Predlog spremembe 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij, ki 
je dostopna za znanstveni pregled. 
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Da se zagotovita 
primerna znanstvena kakovost in enoten 
prenos, določi Komisija smernice za 
zahteve po podajanju znanstvene 
utemeljitve in dokumentacije. Postopki za 
oceno znanstvene utemeljitve pod 
nadzorom pristojnih nadzornih organov 
se vključijo v te smernice. Smernice se 
določijo v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 29(2).

Or. de
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Obrazložitev

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Predlog spremembe 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Potrošniki imajo 
pravico do potrdila, ki jim ga izda 
pristojni organ, da je za resničnost trditve 
bila predložena znanstvena utemeljitev.
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Or. de

Obrazložitev

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.
Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Predlog spremembe 95
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet.

(b) oseba, pristojna za označevanje, na 
zahtevo pristojnega organa pošlje 
znanstveno utemeljitev resničnosti trditve z 
javno dostopnimi znanstvenimi dokazi ali 
dokumentiranimi raziskavami podjetij.
Znanstvena utemeljitev je na voljo, ko se 
da krma v promet. Potrošniki imajo 
pravico do potrdila, ki jim ga izda 
pristojni organ, da se za trditev predloži 
znanstvena utemeljitev.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe 18 poročevalca je kupcu podeli pravico, da od pristojnega 
organa pridobi znanstveno utemeljitev trditve.

Takšna znanstvena utemeljitev je, zlasti za imetnika živali, v večini primerov preveč tehnična 
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in kar je še bolj pomembno, temelji na zelo dragi raziskavi in je pogosto na podlagi pravic 
intelektualne lastnine podvžena zaupnosti.
Pristojni organ mora na zahtevo stranke potrditi, da je oseba, ki je odgovorna za oznake, 
organu predložila znanstveno utemeljitev.

Predlog spremembe 96
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Če se trditev nanaša na delovanje 
dodatka v skladu s funkcionalnimi 
skupinami, navedenimi v prilogi I uredbe 
(ES) št. 1831/2003, se vsebnost dodatka v 
učinkoviti koncentraciji smatra kot 
zadostna utemeljitev za resničnost trditve.
Če trditev, ki se nanaša na takšno 
funkcijo, temelji na drugi podlagi kot na 
dodatku, se ocena znanstvene utemeljitve 
trditve izvede po uredbi (ES) št. 429/2008 
Komisije z dne 25. aprila 2008 z 
izvedbenimi pravili za uredbo (ES) št. 
1831/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede priprave in predložitve 
zahtevkov kot tudi ocene in odobritve 
krmnih dodatkov1.
1UL L 133, 22.05.08, str. 1.

Or. es

Obrazložitev

Trditve v zvezi z dodatkom, ki se opirajo na posamično krmo, bi morale biti dopustne le, če so 
- z informacijami o varnosti in učinkovitosti - utemeljene na enaki način, kot je predpisano za 
dodatke. Če se trditev opira na dodatek, ki ga krma vsebuje v primerni koncentraciji, ne bi 
bilo  zahteve po nobeni nadaljnji znanstveni obrazložitvi.
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Predlog spremembe 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Če se trditev nanaša na delovanje 
dodatka v skladu s funkcionalnimi 
skupinami, navedenimi v prilogi I uredbe 
(ES) št. 1831/2003, se vsebnost dodatka v 
učinkoviti koncentraciji smatra kot 
zadostna utemeljitev za resničnost trditve.
Če trditev, ki se nanaša na takšno 
funkcijo, temelji na drugi podlagi kot na 
dodatku, se ocena znanstvene utemeljitve 
trditve izvede po uredbi (ES) št. 429/2008 
Komisije z dne 25. aprila 2008 z 
izvedbenimi pravili za uredbo (ES) št. 
1831/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede priprave in predložitve 
zahtevkov kot tudi ocene in odobritve 
krmnih dodatkov1.
1 UL L 133, 22.5.2008, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 

                                               



PE409.724v01-00 46/94 AM\735898SL.doc

SL

der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Predlog spremembe 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Brez poseganja v odstavek 1 so trditve 
glede optimizacije prehrane in podpore ali 
varovanja fizioloških pogojev dovoljene,
če ne temeljijo na farmakološkem ali 
imunskem delovanju.

2. Brez poseganja v odstavek 1 so trditve 
glede optimizacije prehrane in podpore ali 
varovanja fizioloških pogojev dovoljene.

Or. de

Obrazložitev

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
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ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Predlog spremembe 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
na viden, jasno čitljiv in neizbrisen način
vsaj v enem od uradnih jezikov države 
članice, v kateri se da v promet.

1. Če se krma prenese na drugo osebo kot 
nosilca dejavnosti proizvodnje krme, se 
pridobitelju obvezni podatki na oznakah 
posredujejo na najprimernejši način.
Podatki so jasno čitljivi in razumljivi vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se da v promet. 

Or. de

Obrazložitev

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.
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Predlog spremembe 100
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
na viden, jasno čitljiv in neizbrisen način
vsaj v enem od uradnih jezikov države 
članice, v kateri se da v promet.

1. Če se krma prenese na drugo osebo kot 
nosilca dejavnosti proizvodnje krme, se 
pridobitelju obvezni podatki na oznakah 
posredujejo na najprimernejši način.
Podatki so jasno čitljivi in razumljivi vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se da v promet.

Or. es

Obrazložitev

Če se krma prenese na osebo, ki ni nosilec dejavnosti proizvodnje krme (na primer fizična 
oseba), se morajo informacije nahajati na embalaži. V trgovski dejavnosti (nosilci dejavnosti 
poslovanja s krmo) to seveda ne bi bilo potrebno. V tem primeru je treba podatke na oznaki 
predstaviti na najustreznejši način.

Predlog spremembe 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
na viden, jasno čitljiv in neizbrisen način 
vsaj v enem od uradnih jezikov države 
članice, v kateri se da v promet.

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
ali po potrebi v spremnem dokumentu na 
viden, jasno čitljiv in neizbrisen način vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se da v promet.

Or. de
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Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost s členom 14(2).

Predlog spremembe 102
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
na viden, jasno čitljiv in neizbrisen način 
vsaj v enem od uradnih jezikov države 
članice, v kateri se da v promet.

1. Obvezni podatki na oznakah se v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je nanje pritrjena, 
ali po potrebi v spremnem dokumentu na 
viden, jasno čitljiv in neizbrisen način vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se da v promet.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obvezne podatke na oznakah se da 
zlahka prepoznati in jih druge informacije 
ne prekrivajo. Navedeni so z barvo, pisavo 
in velikostjo, ki ne prekriva ali poudarja 
nobenih informacij, razen če poudarja 
izjavo o previdnosti.

2. Če se krma prenese na drugo osebo kot 
nosilca dejavnosti proizvodnje krme, se 
obvezni podatki na oznakah v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je pritrjena, na 
viden, jasno čitljiv in neizbrisen način vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se krma da v promet. 
Obvezne podatke na oznakah se da zlahka 
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prepoznati in jih druge informacije ne 
prekrivajo. Navedeni so z barvo, pisavo in 
velikostjo, ki ne prekriva ali poudarja 
nobenih informacij, razen če poudarja 
izjavo o previdnosti. 

Or. de

Obrazložitev

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vemittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Predlog spremembe 104
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obvezne podatke na oznakah se da 
zlahka prepoznati in jih druge informacije 
ne prekrivajo. Navedeni so z barvo, pisavo 
in velikostjo, ki ne prekriva ali poudarja 
nobenih informacij, razen če poudarja 
izjavo o previdnosti.

2. Če se krma prenese na drugo osebo kot 
nosilca dejavnosti proizvodnje krme, se 
obvezni podatki na oznakah v celoti 
navedejo na vidnem mestu na embalaži, 
posodi ali na oznaki, ki je pritrjena, na 
viden, jasno čitljiv in neizbrisen način vsaj 
v enem od uradnih jezikov države članice, 
v kateri se krma da v promet. Obvezne 
podatke na oznakah se da zlahka 
prepoznati in jih druge informacije ne 
prekrivajo. Navedeni so z barvo, pisavo in 
velikostjo, ki ne prekriva ali poudarja 
nobenih informacij, razen če poudarja 
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izjavo o previdnosti.

Or. es

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 14 (1).

Predlog spremembe 105
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Specifikacije k zahtevam iz odstavkov 1 
in 2 se lahko vključijo v kodeksa Skupnosti 
iz člena 26.

3. Specifikacije k zahtevam iz odstavkov 1 
in 2 se lahko vključijo v kodeksa Skupnosti 
iz člena 26. Zlasti morajo kodeksi določiti, 
kakšno obliko morajo dobiti obvezni 
podatki na oznaki.

Or. es

Obrazložitev

Komisija mora sprejeti kodeks o praksah dobrega označevanja v skladu s členom 29. 

Predlog spremembe 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
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živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

živil, proizvajalec kupcu na zahtevo pošlje 
informacije o točni količinski sestavi glede 
na dejansko sestavo krme. Ta predpis ne 
velja za posamična krmila, vsebovana v 
krmni mešanici z 2 % ali manjšim 
utežnim odstotkom, če proizvajalec meni, 
da so te informacije poslovno občutljive in 
lahko utemelji, da bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 22 se je spremenil po razpravi v odboru.

Poleg tega intelektualna lastnina po podatkih proizvajalcev zadeva v glavnem mikrosestavine, 
ki tvorijo manj kot 2 % krmne mešanice. Predvideno območje nihanja vrednosti + / - 15 %, ki 
je določeno v trenutno veljavni uredbi, naj bi proizvajalcu dalo določeno mero 
prilagodljivosti pri tiskanju etiket (a priori). Pri poizvedbi (a posteriori) je natančna sestava 
znana in zato prilagodljivost ni potrebna. 

Predlog spremembe 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

(b) odprto označevanje velja za 5 po masi 
najpomembnejših sestavin krme. Če te 
znašajo manj kot 80% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 80% mase. Da 
pravice proizvajalca do varovanja svoje 
intelektualne lastnine niso kršene, mu pri 
utemeljenem dokazilu ni treba posredovati 
nobenih podatkov o posamičnih krmilih z 
manj kot 3% mase. Pristojni organi imajo 
vedno pravico, da pridobijo podatke o 
natančnih deležih vseh posamičnih krmil.
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Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev. Varovanje intelektualne lastnine velja za mikrosestavine z manj kot 3 % mase.

Predlog spremembe 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

(b) odprto označevanje velja za 4 po masi 
najpomembnejše sestavine krme. Če te 
znašajo manj kot 70% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 70% mase. Da 
pravice proizvajalca do varovanja svoje 
intelektualne lastnine niso kršene, mu pri 
utemeljenem dokazilu ni treba posredovati
nobenih podatkov o posamičnih krmilih z 
manj kot 3% mase. Pristojni organi imajo 
vedno pravico, da pridobijo podatke o 
natančnih deležih vseh posamičnih krmil.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev. Varovanje intelektualne lastnine velja za mikrosestavine z manj kot 3 % mase.
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Predlog spremembe 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

(b) odprto označevanje velja za 4 po masi 
najpomembnejše sestavine krme. Če te 
znašajo manj kot 60% mase, velja odprto 
označevanje za toliko nadaljnjih sestavin 
krme, da se doseže najmanj 60% mase. Da 
pravice proizvajalca do varovanja svoje 
intelektualne lastnine niso kršene, mu pri 
utemeljenem dokazilu ni treba posredovati 
nobenih podatkov o posamičnih krmilih z 
manj kot 3% mase. Pristojni organi imajo 
vedno pravico, da pridobijo podatke o 
natančnih deležih vseh posamičnih krmil.

Or. de

Obrazložitev

S predlagano spremembo je mogoče najti praktično uresničljivo in uporabnikom prijazno 
ureditev. Varovanje intelektualne lastnine velja za mikrosestavine z manj kot 3 % mase.

Predlog spremembe 110
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje
kršilo njegove pravice intelektualne 

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če je ta informacija poslovno 
občutljiva in bi razkritje kršilo pravice
intelektualne lastnine v skladu z direktivo 
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lastnine; 2004/48/ES;

Or. en

Obrazložitev

Za izpolnitev zahteve kupca, da pridobi dodatne informacije o sestavi izdelka, je treba, z 
izjemo obveznosti proizvajalca, zagotoviti nadaljnje informacije v zvezi s sestavo glede na 
določbe direktive2004/48/ES in upoštevati zlasti člen 8 direktive. Ta pristop je popolnoma v 
skladu s prizadevanji Komisije, kar se kaže v uvodni izjavi 19 in je usmerjen k zagotavljanju 
uravnoteženega razmerja med pobudami kupcev po premišljeni informaciji in zahtevo 
industrije po ohranjanju primerne ravni zaščite znanja in izkušenj.

Predlog spremembe 111
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene odstavka 2(b) Komisija 
določi izvedbena pravila s pogoji, ki:
– omogočajo uporabniku krme dostop do 
nadaljnjih informacij o sestavi surovin in 
– proizvajalcu prepuščajo presojo o 
obveznosti za posredovanje teh informacij.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih elementov te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 29(4).

Or. en

Obrazložitev

Da se izpolnijo zahteve kmetovalcev, da pridobijo dodatne informacije o sestavi krme in se 
istočasno proizvajalcu krme zagotovi zadostna mera zaščite znanja in izkušenj, mora biti 
praktična uporaba izpolnjevati nekatere pogoje ustreznih določb tega člena, ki jih mora 
določiti Evropski parlament v skladu s postopkom komitologije. Ta predlog spremembe je v 
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popolnoma skladen z uvodno izjavo 19.

Predlog spremembe 112
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Glede na odstavek 2(b) se morajo 
pogoji, po katerih je proizvajalec lahko 
upravičen do obveznosti, da kupcu 
posreduje podatke o sestavi krme, 
uporabljati z regulativnim postopkom s 
pregledom v skladu s členom 29(4). 

Or. it

Obrazložitev

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Predlog spremembe 113
Agnes Schierhuber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec kupcu na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
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+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme;

Or. de

Obrazložitev

Predlagana ureditev daje kupcu pravico do podatkov, prodajalcu pa ureditev +/- 15 % dovolj 
zaščite za njegovo poslovno skrivnost v okviru sestave proizvoda in njegovega označevanja. 
Pravica kupca se ne sme omejevati še naprej. Dajanje podatkov ne sme biti prepuščeno volji 
prodajalca. Zato se predlaga opustitev zadnjega stavka.

Predlog spremembe 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi v razponu 
+/– 15 % vrednosti glede na sestavo krme, 
razen če meni, da so te informacije 
poslovno občutljive in bi njihovo razkritje 
kršilo njegove pravice intelektualne 
lastnine;

(b) če na oznaki niso navedeni utežni 
odstotki posamičnih krmil, vključenih v 
krmne mešanice za živali za proizvodnjo 
živil, proizvajalec na zahtevo pošlje 
informacije o količinski sestavi glede na
sestavo krme.

Or. de

Obrazložitev

Evropsko sodišče je v sodbi z dne 6.12.2006 razglasilo navedbo količine z odstopanjem 15% 
za zakonito. Pravilo 15% daje proizvajalcu manevrski prostor pri proizvodnji in mu omogoča, 
da sestave ne razkrije v celoti. Koncesija s 15% odstopanjem in istočasno zavrnitvijo po 
podatkih ni v skladu z interesom potrošnika, zaradi tega se te besede črtajo.
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Predlog spremembe 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi lahko potrošnikom na 
utemeljeno zahtevo razkrijejo informacije 
o količinski sestavi v skladu z odstavkom 
2(b), če po presoji utemeljenih interesov 
proizvajalcev in potrošnikov menijo, da je 
razkritje informacij utemeljeno. Organi 
po potrebi določijo, da je za razkritje 
informacij potreben podpis izjave o 
zaupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe služi pojasnilu in je rezultat razprav v odboru in s Komisijo.

Za zagotovitev dostopa do informacij v primeru utemeljenega suma mora biti še naprej 
zagotovljeno odprto označevanje posamičnih krmil.

Predlog spremembe 116
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Artikel 19 Artikel 19

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede telefonska številka, na kateri lahko 
kupec poleg obveznih podatkov dobi 
informacije o

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navedejo viri za brezplačne informacije
(npr. telefonska številka, elektronska 
pošta, internet) za navezavo stikov z 
osebo, odgovorno za podatke na oznakah, 
kjer lahko kupec poleg obveznih podatkov 
dobi informacije o:



AM\735898SL.doc 59/94 PE409.724v01-00

SL

Or. pl

Obrazložitev

Telefonska številka mora biti predvidena kot dodatna možnost, ki potrošniku omogoča 
pridobiti dodatne informacije o sestavi izdelka. Zlasti za majhna in srednje velika podjetja ni 
možno da zagotovijo dodatne storitve v 23 uradnih jezikih, ki bi ves čas zagotavljala 
obveščanje prek telefona, pogosto o zelo specifičnih temah. Zato mora biti način obveščanja, 
na primer prek telefona, pošte, interneta, prepuščen osebi, ki je odgovorna za oznake. 

Predlog spremembe 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede telefonska številka, na kateri lahko 
kupec poleg obveznih podatkov dobi 
informacije o:

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede možnost (npr. telefon, elektronska 
pošta, internet) za navezavo stikov z 
osebo, odgovorno za podatke na oznakah, 
kjer lahko kupec poleg obveznih podatkov 
dobi informacije o:

Or. de

Obrazložitev

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.
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Predlog spremembe 118
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 19 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede telefonska številka, na kateri lahko 
kupec poleg obveznih podatkov dobi 
informacije o

Na oznaki na hrani za hišne živali se 
navede možnost (npr. telefon, elektronska 
pošta, internet) za navezavo stikov z 
osebo, odgovorno za podatke na oznakah, 
da lahko kupec poleg obveznih podatkov 
dobi informacije o:

Or. en

Obrazložitev

This adapts the rapporteur’s amendment 23  by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 

customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.
Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 

must be foreseen.
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Predlog spremembe 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 19 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, navedene v točkah (a) in (b), 
se morajo posredovati brez poseganja v 
pravico do zadrževanja podatkov, če so 
poslovno občutljive ali bi njihovo razkritje 
kršilo pravice intelektualne lastnine. 

Or. de

Obrazložitev

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.
Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Predlog spremembe 120
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 19 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, navedene v točkah (a) in (b), 
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se morajo posredovati brez poseganja v 
pravico do zadrževanja specifičnih 
informacij, če so poslovno občutljive ali bi 
njihovo razkritje kršilo pravice 
intelektualne lastnine. 

Or. en

Obrazložitev

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 

customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.
Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 

must be foreseen.

Predlog spremembe 121
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg zahtev iz členov 15, 16, 17 in 18 
se krma, v kateri so nezaželene snovi v 
večji količini, kot je dovoljena z 
Direktivo 2002/32/ES, označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) namenjena le 
odobrenim gospodarstvom za 
detoksifikacijo“. Odobritev navedenih 
obratov se opravi na podlagi člena 10(2) 
ali (3) Uredbe (ES) št. 183/2005.

1. Poleg zahtev iz členov 15, 16, 17 in 18 
se krma, za katero v Prilogi VIa ne obstaja 
zakonske evropske specifikacije, opremi z 
oznakami, ki ustrezajo zahtevam, 
navedenim v tej prilogi.

Or. es
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Obrazložitev

Da bi se upoštevali standardi o varnosti krme, je treba nujno zagotoviti, da vsi proizvodi, ki 
so obravnavani kot krma, ustrezajo določbam o krmi. Omejitev področja uporabe člena 20 na 
izdelke, ki presegajo najvišjo vsebnost nezaželenih snovi po direktivi 2002/32/ES, lahko 
povzroči, da standardi o varnosti krme, ki bodo v prihodnje sprejeti na drugi pravni podlagi 
kot direktiva 2002/32/ES, ne bodo vključeni v sistem.

Predlog spremembe 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg zahtev iz členov 15, 16, 17 in 18 
se krma, v kateri so nezaželene snovi v 
večji količini, kot je dovoljena z 
Direktivo 2002/32/ES, označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) namenjena le 
odobrenim gospodarstvom za 
detoksifikacijo“. Odobritev navedenih 
obratov se opravi na podlagi člena 10(2) 
ali (3) Uredbe (ES) št. 183/2005.

1. Poleg zahtev iz členov 15, 16, 17 in 18 se 
krma, ki ne ustreza določbam, navedenim 
v prilogi VIa, opremi z elementi oznake, ki 
so navedeni v prilogi VIa.

Or. de

Obrazložitev

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.
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Predlog spremembe 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se namerava onesnaženje zmanjšati 
ali odpraviti s čiščenjem, se onesnažena 
krma dodatno označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) za uporabo kot 
krma samo po ustreznem čiščenju“.

2. Komisija lahko prilogo VIa spremeni, 
da tako uskladi zakonodajni napredek 
glede na razvoj standardov.

Or. de

Obrazložitev

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Predlog spremembe 124
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če se namerava onesnaženje zmanjšati 
ali odpraviti s čiščenjem, se onesnažena 
krma dodatno označi s: „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) za uporabo kot 
krma samo po ustreznem čiščenju“.

2. Komisija lahko spremeni prilogo VIa, 
da jo lahko v primeru sprememb novih 
standardov prilagodi pravnim zahtevam.
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Or. es

Obrazložitev

Da bi se upoštevali standardi o varnosti krme, je treba nujno zagotoviti, da vsi proizvodi, ki 
so obravnavani kot krma, ustrezajo določbam o krmi. Omejitev področja uporabe člena 20 na 
izdelke, ki presegajo najvišjo vsebnost nezaželenih snovi po direktivi 2002/32/ES lahko 
povzroči, da standardi o varnosti krme, ki bodo v prihodnje sprejeti na drugi pravni podlagi 
kot direktiva 2002/32/ES, ne bodo vključeni v sistem.

Predlog spremembe 125
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatki iz člena 15(c), (d) in (e) ter 
člena 16(2) se ne zahtevajo, kadar kupec 
pred vsako transakcijo pisno izjavi, da jih 
ne zahteva. Transakcijo lahko sestavlja več 
pošiljk.

1. Podatki iz člena 15(c) in (d) ter člena 
16(2) se ne zahtevajo, kadar kupec pred 
vsako transakcijo pisno izjavi, da jih ne 
zahteva. Transakcijo lahko sestavlja več 
pošiljk.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja ne smejo veljati za člen 11(e), ker uporabniki krme v primeru trdih izdelkov 
potrebujejo podatke o neto količini, izraženi v masnih enotah, in v primeru tekočih izdelkov 
neto količino ali prostorninske enote. 

Predlog spremembe 126
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja v Prilogo I k 3. Brez poseganja v Prilogo I k 
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Uredbi (ES) št. 183/2005 podatki iz člena 
15(c), (d) in (e) in člena 16(2) te uredbe 
niso obvezni za posamična krmila, ki ne 
vsebujejo krmnih dodatkov, razen tistih, ki 
vsebujejo konzervanse ali silirne dodatke, 
in jih je nosilec dejavnosti proizvodnje 
krme v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) 
št. 183/2005 proizvedel in dostavil 
uporabniku krme v primarni proizvodnji za 
uporabo na njegovem gospodarstvu.

Uredbi (ES) št. 183/2005 podatki iz člena 
15(c), in (d) člena 16(2) te uredbe niso 
obvezni za posamična krmila, ki ne 
vsebujejo krmnih dodatkov, razen tistih, ki 
vsebujejo konzervanse ali silirne dodatke, 
in jih je nosilec dejavnosti proizvodnje 
krme v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) 
št. 183/2005 proizvedel in dostavil 
uporabniku krme v primarni proizvodnji za 
uporabo na njegovem gospodarstvu.

Or. en

Obrazložitev

Odstopanja ne smejo veljati za člen 11(e), ker uporabniki krme v primeru trdih izdelkov 
potrebujejo podatke o neto količini, izražena v masnih enotah, in v primeru tekočih izdelkov 
neto količino ali prostorninske enote. 

Predlog spremembe 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar teža hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, ne 
presega dnevnega obroka za ustrezne 
vrste živali, se lahko podatki iz člena 15(b), 
(c) in (f) ter člena 17(1)(c), (e) in (f) 
navedejo le na embalaži in ne na vsaki 
posodi.

7. Pri količini hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, se 
lahko podatki iz člena 15(b), (c) in (f) ter 
člena 17(1)(c), (e) in (f) navedejo le na 
embalaži in ne na vsaki posodi.

Or. de

Obrazložitev

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
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angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben.

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist:
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben.

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einfügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Predlog spremembe 128
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar teža hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, ne 
presega dnevnega obroka za ustrezne 
vrste živali, se lahko podatki iz člena 15(b), 
(c) in (f) ter člena 17(1)(c), (e) in (f) 
navedejo le na embalaži in ne na vsaki 
posodi.

7. Kadar teža hrane za hišne živali, ki se 
prodaja v embalaži z več posodami, se 
lahko podatki iz člena 15(b), (c) in (f) ter 
člena 17(1) (b),(c), (e) in (f) navedejo le na
zunanji embalaži in ne na vsaki posodi.

Or. en

Obrazložitev

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging. 
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The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements. 

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging. 

 The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use. 

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.  

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs. 

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice.  The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.

Predlog spremembe 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Pravila iz člena 15(e), (f) in (g) ter 
odstavkov 1 in 2 člena 16 niso potrebna, 
če se uporabijo stranski proizvodi 
rastlinskega ali živalskega izvora iz 
kmetijsko-industrijske predelave z vlago 
višjo od 50%.

Or. de

Obrazložitev

Trenutna direktiva 96/25/ES izvzema krmila z visoko vsebnostjo vode iz označevanja (člen 
6(3)(b)) (npr. stranski proizvodi pese; mokre tropine in kvas; stranski proizvodi krompirja 
ipd.). 
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Pri tovrstnih krmilih z visoko vsebnostjo vode bi se začel razgradni postopek in bi se 
pokvarila, še preden bi bili na voljo rezultati analize. Povpraševanje uporabnikov po teh 
krmilih je dobro. Dodatne podrobnosti kot vrsta krmila in trgovsko ime niso bistvene.

Predlog spremembe 130
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11.

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11, in jih potrdi nadzorni organ.

Or. it

Predlog spremembe 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11.

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic v 
okviru zahtevanih podatkov iz člena 14 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11.

Or. de

Obrazložitev

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 entsprechen.
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Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Predlog spremembe 132
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11.

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic v 
okviru zahtevanih povezanih navedb iz 
člena 14 vključuje tudi prostovoljne 
podatke na oznaki, če se upoštevajo 
splošna načela iz člena 11.

Or. en

Obrazložitev

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.
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Predlog spremembe 133
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje krmnih mešanic 
vključuje tudi prostovoljne podatke na 
oznaki, če se upoštevajo splošna načela iz 
člena 11.

1. Poleg obveznih zahtev za označevanje 
lahko označevanje posamičnih krmil ali
krmnih mešanic vključuje tudi prostovoljne 
podatke na oznaki, če se upoštevajo 
splošna načela iz člena 11.

Or. en

Obrazložitev

Neobvezne navedbe morajo vključevati tudi surovine in ne smejo biti omejene samo na krmno 
mešanico; poleg tega seznam navedb ne sme biti omejen, mora služiti kot ponazoritev in se ga 
ne sme skrčiti.

Predlog spremembe 134
Agnes Schierhuber

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dodatno prostovoljno označevanje lahko 
vključuje samo naslednje podatke:

2. Dodatno prostovoljno označevanje lahko 
vključuje zlasti naslednje podatke:

Or. de

Obrazložitev

Seznam neobveznih navedb ne sme biti dokončen. Navedbe, ki v opredelitvah niso imenovane, 
niso pa v nasprotju s prepovedjo zavajanja (člen 22(1) v povezavi s členom 11), je treba 
dovoliti.
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Predlog spremembe 135
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dodatno prostovoljno označevanje lahko 
vključuje samo naslednje podatke:

2. Dodatno prostovoljno označevanje lahko 
vključuje naslednje podatke:

Or. en

Obrazložitev

Neobvezne navedbe morajo vključevati tudi surovine in ne smejo biti omejene samo na krmno 
mešanico. poleg tega seznam navedb ne sme biti omejen, mora služiti kot ponazoritev in se ga 
ne sme skrčiti.

Predlog spremembe 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) označbe o prebavljivem škrobu in 
surovih beljakovinah;

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalec lahko te za uporabnika pomembne podatke navede dodatno.
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Predlog spremembe 137
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) prisotnost/odsotnost določene 
sestavine; 

Or. it

Predlog spremembe 138
Giuseppe Castiglione

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(hb) masni delež posamičnih krmil v krmi.

Or. it

Predlog spremembe 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Proizvajalec, ki uporabi posamično 
krmilo, ki doslej še ni bilo navedeno v 
katalogu, mora pred tem zahtevati 
njegovo navedbo v katalogu v skladu s 
členom 27(1). 

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe 25 se je spremenil po razpravi s Komisijo. 
Katalog ni uradno potrjen pozitivni seznam, temveč ga na lastno odgovornost oblikuje 
gospodarstvo. Vseeno je treba v dogovoru z udeleženci na trgu in pristojnimi organi v 
katalogu navesti nova posamična krmila, ki jih uporabljajo proizvajalci.

Predlog spremembe 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Člen 27 –– odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija odobri katalog, osnutka 
kodeksov in osnutke njihovih sprememb v 
skladu s postopkom iz člena 29(2), če so
izpolnjeni naslednji pogoji:

V skladu z odstavkom 1 pripravljavci 
javijo Komisiji in odboru, navedenem v 
členu 29(1), katalog, kodekse ravnanja in 
njihove spremembe.
Komisija lahko v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 29(4) 
zavrne katalog, kodekse in spremembe, če 
naslednji pogoji niso izpolnjeni:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 28 se je spremenil po razpravi v odboru in s Komisijo.
Katalog in kodekse ravnanja na lastno odgovornost vzpostavi gospodarstvo. Predlagana 
odobritev nadomesti enostavno notificiranje z možnostjo ugovora Komisije, da se olajša 
postopek. Parlamentarni nadzor se zagotovi z uporabo regulativnega postopka z pregledom.
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Predlog spremembe 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba (ES) št. 1831/2003 se spremeni:

Or. de

Predlog spremembe 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek -1 (novo)
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 2(2) se dodata naslednji točki:
o) „označevanje“: uporaba besed, 
podatkov, blagovnih znamk, trgovskih 
imen, slik ali simbolov na krmi z 
dodajanjem teh informacij na kakršen 
koli medij, kot so embalaža, posoda, 
obvestilo, oznaka, dokument, prstan, 
ovratnik ali internet, ki se sklicuje ali 
spremlja takšno krmo;
p) „oznaka“: kakršna koli ploščica, 
znamenje, žig, slikovni ali drugačni 
grafični opis, napisan, natisnjen, 
matričen, označen, reliefen, odtisnjen ali 
priložen posodi s krmo, ali kakršen koli 
nosilec podatkov, ki se nanaša na krmo 
ali spremlja takšno krmo.

Or. de

Obrazložitev

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
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einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Predlog spremembe 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1831/2003 se 
spremeni:

Člen 16 se spremeni:

(1) Odstavek 1 se spremeni: (1) Odstavek 1 se spremeni:
(-a) Uvodne besede se nadomestijo z 
naslednjim:
„1. Krmnega dodatka ali premiksa 
krmnih dodatkov se ne sme dati v promet, 
če proizvajalec, izvajalec embaliranja, 
uvoznik, prodajalec ali distributer, ki 
imajo sedež v Skupnosti, nosilcu 
dejavnosti proizvodnje krme ne da na 
razpolago naslednjih podatkov na 
oznakah:“

(a) Točka (d) se nadomesti z naslednjim: (a) Točka (d) se nadomesti z naslednjim:
„(d) kadar je primerno, številka odobritve, 
dodeljena obratu, ki proizvaja ali daje v 
promet krmne dodatke ali premikse v 
skladu s členom 10 Uredbe (ES) 
št. 183/2005 Evropskega parlamenta in 
Sveta*;

„(d) kadar je primerno, številka odobritve, 
dodeljena obratu, ki je pristojen za podatke 
na oznaki in daje v promet krmne dodatke 
ali premikse v skladu s členom 10 
Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega 
parlamenta in Sveta* ;

---------------------------------------- ----------------------------------------
* UL L 35, 8.2.2005, str. 1.“. * UL L 35, 8.2.2005, str. 1.“.
(b) doda se naslednja točka: (b) doda se naslednja točka:
„Za premikse se točke (b), (d), (e) in (g) ne 
uporabljajo za vključene krmne dodatke.“

„Za premikse se točke (b), (d), (e) in (g) 
uporabljajo samo za premikse in ne za 
vsak vključen krmni dodatek.“

Or. de
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Obrazložitev

Dobro bi bilo, da se predpisi o označevanju iz uredbe 1831/2003 uskladijo s pojmom 
podatkov iz označevanja, ki ga vzpostavlja ta uredba, saj sta uredbi v povezavi.

Predlog spremembe 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: (2) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. Poleg podatkov, določenih v 
odstavku 1, mora imeti embalaža ali 
zabojnik krmnega dodatka iz funkcionalne 
skupine, določene v Prilogi III, ali 
premiksa, ki vsebuje dodatke iz 
funkcionalne skupine, določene v Prilogi 
III, vidne, jasno čitljive in neizbrisne 
podatke, navedene v omenjeni prilogi.“

„3. Poleg podatkov, določenih v 
odstavku 1, morajo biti oznake krmnega 
dodatka iz funkcionalne skupine, določene 
v Prilogi III, ali premiksa, ki vsebuje 
dodatke iz funkcionalne skupine, določene 
v Prilogi III, v skladu s to prilogo na 
razpolago nosilcu dejavnosti proizvodnje 
krme, ki pridobi proizvod.
Poleg obveznih zahtev za označevanje se 
lahko pri dodatkih in premiksih navedejo 
tudi prostovoljni podatki, če se upoštevajo 
splošna načela iz členov 11 in 13 uredbe 
(ES) št. …/…  Evropskega parlamenta in 
Sveta [o dajanju krme v promet in njeni 
uporabi].
Namesto imena funkcionalne skupine se 
lahko uporabi okrajševalnica."

Or. de

Obrazložitev

Dobro bi bilo, da se predpisi o označevanju iz uredbe 1831/2003 uskladijo s pojmom 
podatkov iz označevanja, ki ga vzpostavlja ta uredba, saj sta uredbi v povezavi.
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Predlog spremembe 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: (3) Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
„4. Za premikse se na oznaki navede 
beseda „premiks“ z velikimi tiskanimi 
črkami, za posamična krmila pa se 
navedejo nosilci v skladu s 
členom 17(1)(e) Uredbe (ES) št. …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta [o dajanju 
krme v promet in njeni uporabi]*. “

„4. Za premikse se na oznaki navede beseda 
„premiks“ z velikimi tiskanimi črkami in
nosilci v skladu s členom 17(1)(e) 
Uredbe (ES) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta [o dajanju krme v 
promet in njeni uporabi]*. “

Or. de

Obrazložitev

Dobro bi bilo, da se predpisi o označevanju iz uredbe 1831/2003 uskladijo s pojmom 
podatkov iz označevanja, ki ga vzpostavlja ta uredba, saj sta uredbi v povezavi.

Predlog spremembe 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Doda se novi odstavek 4a:

"Komisija spodbuja pripravo kodeksa 
Skupnosti dobre prakse označevanja, ki 
zadeva celotno področje uporabe 
označevanja. Kodeks podpira izboljšanje 
ustreznosti označevanja na vseh korakih 
dajanja v promet.

Postopek iz člena 16a se uporablja za 
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pripravo in kakršne koli spremembe 
kodeksa."

Or. de

Obrazložitev

Dobro bi bilo, da se predpisi o označevanju iz uredbe 1831/2003 uskladijo s pojmom 
podatkov iz označevanja, ki ga vzpostavlja ta uredba, saj sta uredbi v povezavi.

Predlog spremembe 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1a (novo)
Uredba (ES) št. 1831/2003
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se novi odstavek 16a:

"Člen 16a
Oblikovanje kataloga in kodeksa

1. Komisija zagotovi, da se kodeks 
pripravi in spremeni:
a) s posvetovanjem z vsemi primernimi 
predstavniki evropskega sektorja krme in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so 
uporabniki krme;
(b) s sodelovanjem s pristojnimi organi 
držav članic in, kadar je primerno, z 
Agencijo;
(c) ob upoštevanju ustreznih izkušenj iz 
mnenj, ki jih je izdala Agencija, ter 
znanstvenega in tehnološkega napredka.
2. Komisija odobri katalog, osnutka 
kodeksov in osnutke njihovih sprememb v 
skladu s postopkom iz člena 22(2), če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) oblikovani so bili v skladu z 
odstavkom 1;
(b) v zadevnih panogah so izvedljivi po 
vsej Skupnosti in
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(c) so primerni za izpolnjevanje ustreznih 
ciljev.
3. Komisija objavlja naslove in sklice 
kataloga in kodeksov v seriji C Uradnega 
lista Evropske unije."

Or. de

Obrazložitev

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Predlog spremembe 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uporabljati se začne dvanajst mesecev po 
datumu objave.

Uporabljati se začne dvanajst mesecev po 
datumu objave; za krmila za živali, ki niso 
namenjene za proizvodnjo živil, in ki se 
jih prvič da v promet 36 mesecev po 
datumu objave, veljajo ukrepi iz člena 
17(3).

Or. de

Obrazložitev

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z.B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 



AM\735898SL.doc 81/94 PE409.724v01-00

SL

aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Predlog spremembe 149
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za krmila, ki so prvič dana v promet in 
niso za živali za proizvodnjo živil, veljajo 
36 mesecev po datumu objave ukrepi iz 
člena 17(3).

Or. en

Obrazložitev

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.  

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons. 

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
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labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations. 

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe. 

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.

Predlog spremembe 150
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati [dvajseti dan] po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati [dvajseti dan] po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne dvanajst mesecev po 
datumu objave.

Uporabljati se začne dvanajst mesecev po 
datumu objave, vendar znaša za krmo za 
živali, ki se ne uporabi za proizvodnjo 
živil, prehodno obdobje 36 mesecev od 
datuma objave v skladu z ustreznimi 
pogoji iz člena 17 (3).

Or. pl

Obrazložitev

Glede na dolgotrajno uporabnost hrane za hišne živali (na primer konzervirana hrana ostane 
uporabna do 24 mesecev, krma za ribe celo 5 let, prehodno obdobje 12 mesecev, ki ga 
predlaga Komisija, ni realno.
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Predlog spremembe 151
Czesław Adam Siekierski

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega 
postopka ali pomožnih tehnoloških 
sredstev, razen če je v katalogu iz člena 25 
določena posebna najvišja vsebnost.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega 
postopka ali pomožnih tehnoloških 
sredstev, razen če je v katalogu iz člena 25 
določena posebna najvišja vsebnost.

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
pomožnih tehnoloških sredstev, razen če je 
v katalogu iz člena 25 določena posebna 
najvišja vsebnost.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe 31 se je spremenil po razpravi v odboru in s Komisijo.
Določitev tehnično neizogibnih najvišjih vrednosti za pomožna tehnološka sredstva v katalogu 
mora biti možna. Kemične nečistoče so ključnega pomena za varnost hrane in bi morala biti 
določena v zakonodajnem besedilu ali v skladu z direktivo ES/2002/32.
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Predlog spremembe 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z dobrimi praksami 
proizvodnje iz Uredbe (ES) št. 183/2005 
posamična krmila ne smejo vsebovati 
kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega 
postopka ali pomožnih tehnoloških 
sredstev, razen če je v katalogu iz člena 25 
določena posebna najvišja vsebnost.

1. Kolikor je to možno in je v skladu z 
dobrimi praksami proizvodnje iz 
Uredbe (ES) št. 183/2005, posamična 
krmila ne smejo vsebovati kemičnih 
nečistoč zaradi proizvodnega postopka ali 
pomožnih tehnoloških sredstev, razen če je 
v katalogu iz člena 25 določena posebna 
najvišja vsebnost.

Or. de

Obrazložitev

Tehnični predpisi za nečistoče morajo biti v skladu z definicijo predelovalnih sredstev, kot je 
urejeno z uredbo 1831/2003. V praksi je nemogoče zagotoviti, da so krmila povsem brez 
nečistoč. Navedeno presega zahteve trenutne direktive 96/25/ES.

Predlog spremembe 154
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Priloga I – točka 6 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 14 % pri drugi krmi. – 14 % pri drugi krmni mešanici.

Or. en

Obrazložitev

Vsebnost vlage je pomembna za krmne mešanice in ne za krmo. Kadar mora veljati zahteva 
podatka o vsebnosti vlage nad 14% za krmo, bi to povzročilo obremenitev za kmetovalce, da 
dajo na voljo podatke o pridelanih kmetijskih proizvodih (cela zrna kot tudi žita, zelenjava ali 
oljna repica).  To tehnično ni izvedljivo. V predlagani spremembi je vključeno besedilo, ki je 
trenutno navedeno v delu A(2), zadnja alinea direktive 79/373, od 2. aprila 1979, o prometu s 
krmnimi mešanicami.   
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Predlog spremembe 155
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa

Seznam materialov v skladu s členom 
6(2), ki se ne smejo dati v promet ali 
uporabiti za prehrano živali
Naslednji materiali so prepovedani za 
dajanje v promet ali uporabo za prehrano 
živali:
(1) fekalije, urin, kakor tudi ločena 
vsebina prebavnega trakta, ki ostane ob 
izpraznitvi ali odstranitvi prebavnega 
trakta, ne glede na kakršno koli obdelavo 
ali premiks;
(2) koža, obdelana s snovmi za strojenje, 
vključno z njenimi odpadki;
(3) seme ali drug material za
razmnoževanje rastlin, ki je bil po spravilu 
pridelka obdelan s posebnimi sredstvi za 
zaščito rastlin za njihovo namembnost 
(razmnoževanje) ter vsi iz njih pridobljeni 
proizvodi;
(4) les, vključno z žagovino, ali drugi 
materiali, pridobljeni iz lesa, ki so bili 
obdelani s sredstvi za zaščito lesa, kot so 
opredeljeni v Prilogi V Direktive 98/8/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 1998 o dajanju biocidnih 
pripravkov v promet1.
(5) vsi odpadki iz različnih faz postopkov 
čiščenja komunalnih, gospodinjskih in 
industrijskih odpadnih voda, kot je 
opredeljeno v členu 2 Direktive Sveta 
91/271/EGS z dne 21. maja 1991, ne glede 
na kakršno koli nadaljnjo predelavo teh 
odpadkov in tudi ne glede na izvor 
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odpadnih voda;
(6) trdni komunalni odpadki, kot so 
gospodinjski odpadki;
(7) embalaža in deli embalaže od uporabe 
proizvodov v kmetijsko-živilski industriji. 
_______________
1UL L 123, 24. 4. 1998, str. 1,
2 UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 6(2). Navedeni seznam ustreza trenutnemu seznamu 
prepovedanih krmil iz sklepa 2004/217.

Predlog spremembe 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA IIa

Seznam materialov, ki so prepovedani za 
trg ali uporabo za prehrano živali

Naslednji materiali so prepovedani za
dajanje v promet ali uporabo kot krmo:
1. izločki, urin, ločena želodčna vsebina 
ne glede na obliko obravnave ali primesi;
2. obdelano krzno, vključno z odpadki;
3. les, vključno z žagovino ali drugimi 
materiali iz lesa, obdelani s konzervansi, 
kot določa priloga V uredbe 98/8/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta;
4. vsi odpadki iz mestnih, gospodinjskih in 
industrijskih odpadnih voda, kot je 
določeno v členu 2 direktive 91/271/EGS 
Sveta;
5. mestni odpadki, kot na primer odpadki 
iz gospodinjstev;
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6. embalaža in njihovi deli iz kmetijske ter 
prehrambene industrije.

Or. de

Obrazložitev

Primerjaj predlog spremembe k členu 6(2). Omenjeni seznam ustreza trenutnemu seznamu 
prepovedanih materialov iz sklepa 2004/217.

Predlog spremembe 157
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime, 
dodana količina, identifikacijska številka
in ustrezno ime funkcionalne skupine iz 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali 
kategorija v primeru kokcidiostatikov in 
sredstev proti histaminiozi:

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime 
ali identifikacijska številka, dodana 
količina in ustrezno ime funkcionalne 
skupine iz Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1831/2003 ali kategorija v primeru 
„kokcidiostatikov in sredstev proti 
histaminiozi“:

Or. es

Obrazložitev

Dodatek hrani se lahko enostavno ugotovi, če je navedena označba ali identifikacijska 
številka. Obeh na oznaki ni potrebno navesti, sicer bi bila ta lahko preobremenjena.

Predlog spremembe 158
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime,
dodana količina, identifikacijska številka 

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime 
ali identifikacijska številka, dodana 
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in ustrezno ime funkcionalne skupine iz 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali 
kategorija v primeru kokcidiostatikov in 
sredstev proti histaminiozi:

količina in ustrezno ime funkcionalne 
skupine iz Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1831/2003 ali kategorija v primeru 
„kokcidiostatikov in sredstev proti 
histaminiozi“:

Or. it

Obrazložitev

Krmni dodatek se lahko ugotovi na podlagi imena ali identifikacijske številke. Navedba obeh 
ne predstavlja prednosti, ampak večkrat vodi do prevelike količine podatkov na oznaki.

Predlog spremembe 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga V – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime, 
dodana količina, identifikacijska številka in 
ustrezno ime funkcionalne skupine iz 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003 ali 
kategorija v primeru kokcidiostatikov in 
sredstev proti histaminiozi:

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime 
ali identifikacijska številka, dodana 
količina in ustrezno ime funkcionalne 
skupine iz Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1831/2003 ali kategorija v primeru 
„kokcidiostatikov in sredstev proti 
histaminiozi“:

Or. de

Obrazložitev

Krmni dodatek se lahko prepozna v celoti in enostavno na podlagi svojega imena ali 
identifikacijske številke. Navajanje obeh elementov oznake je odvečno in označevanje po 
nepotrebnem obremenjuje.
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Predlog spremembe 160
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Priloga V – Poglavje I - točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 
pri krmnih dodatkih označba dodatka 
nadomesti z označbo aktivne snovi.

Or. pt

Obrazložitev

Pri krmnih dodatkih je pomemben podatek, ki ga potrebujejo kmetovalci, pogosteje naveden v 
označbi aktivne snovi (na primer baker ali vitamin D) kot v označbi aktivne snovi (kot „cupric 
chelate of amino acids hydrate“ ali „hydroxycholecalciferol“). To se uporablja zlasti zato, 
ker je namen predloga Komisije učinkovito obveščanje potrošnikov.

Predlog spremembe 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Predlog uredbe
Priloga VI – Poglavje I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime 
in/ali identifikacijska številka, dodana 
količina in ustrezno ime funkcionalne 
skupine iz Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1831/2003 ali kategorija v primeru 
„kokcidiostatikov in sredstev proti 
histaminiozi“:

1. Dodatki funkcionalne skupine 
"konzervansi", "barvila", 
"antioksidanti", "vitamini, provitamini in 
kemične podrobno opredeljene določene 
snovi, ki imajo podoben učinek" ter 
"sestavine elementov v sledovih" po 
prilogi I uredbe (ES) št. 1831/2003 se po 
potrebi označijo z "vsebuje v EU 
dovoljene konzervanse, barvila, 
antioksidante, vitamine in sestavine 
elementov v sledovih".

(a) dodatki, pri katerih je določena 
najvišja vsebnost;
(b) dodatki iz kategorij „zootehnični 
dodatki“ ter „kokcidiostatiki in sredstva 
proti histaminiozi“;
(c) dodatki iz funkcionalne skupine 
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„sečnina in njeni derivati“ iz kategorije 
„nutritivni dodatki“ iz Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1831/2003.
2. Krmni dodatki, ki niso navedeni v 
odstavku 1, se lahko navedejo 
prostovoljno v celoti ali delno.

2. Funkcionalne skupine krmnih 
dodatkov, ki so navedeni v odstavku 1, se 
lahko navedejo prostovoljno.

3. Če je na oznaki prostovoljno naveden 
nutritivni krmni dodatek iz Priloge 1 k 
Uredbi (ES) št. 1831/2003, se navede tudi 
količina vključenega dodatka.

3. Če je na oznaki treba enega ali več 
krmnih dodatkov posebej izpostaviti, se 
vsebnost dodatka navede v skladu 
kodeksom iz člena 26 te uredbe.

4. Če dodatek sodi v več funkcionalnih 
skupin, se navede skupina, ki je ustrezna 
glede na njegovo osnovno dejavnost v 
primeru zadevne krme.

4. Ostali dodatki, ki jih krma vsebuje, se 
uporabniku na njegovo zahtevo sporočijo 
v skladu s členom 19 te uredbe.

4a. Na zahtevo urada mora oseba, 
pristojna za podatke na oznakah, 
nemudoma dati na razpolago vse podatke 
o vseh dodatkih, ki jih vsebuje krma za 
domače živali.

Or. de

Obrazložitev

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offenlegen.
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Predlog spremembe 162
Esther Herranz García

Predlog uredbe
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri naslednjih dodatkih se navedejo ime 
in/ali identifikacijska številka, dodana 
količina in ustrezno ime funkcionalne 
skupine iz Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 1831/2003 ali kategorija v primeru 
„kokcidiostatikov in sredstev proti 
histaminiozi“:

1. Dodatki funkcionalne skupine 
"konzervansi", "barvila", 
"antioksidanti", "vitamini, provitamini in 
kemične podrobno opredeljene določene 
snovi, ki imajo podoben učinek" ter 
"sestavine elementov v sledovih" iz 
Priloge I k Uredbe (ES) št. 1831/2003 se 
po potrebi označijo z „vsebuje v EU 
dovoljena konzervativna 
sredstva/antioksidante/barvila/vitamine/ 
sestavine elementov v sledovih“.

(a) dodatki, pri katerih je določena 
najvišja vsebnost;
(b) dodatki iz kategorij „zootehnični 
dodatki“ ter „kokcidiostatiki in sredstva 
proti histaminiozi“;
(c) dodatki iz funkcionalne skupine 
„sečnina in njeni derivati“ iz kategorije 
„nutritivni dodatki“ iz Priloge I k 
Uredbi (ES) št. 1831/2003.
2. Krmni dodatki, ki niso navedeni v 
odstavku 1, se lahko navedejo prostovoljno 
v celoti ali delno.

2. Funkcionalne skupine krmnih 
dodatkov, ki so navedeni v odstavku 1, se 
lahko navedejo prostovoljno.

3. Če je na oznaki prostovoljno naveden 
nutritivni krmni dodatek iz Priloge 1 k 
Uredbi (ES) št. 1831/2003, se navede tudi 
količina vključenega dodatka.

3. Če je na oznaki treba enega ali več 
krmnih dodatkov posebej izpostaviti, se 
navede količina v skladu s členom 26 
kodeksa ravnanja.

4. Če dodatek sodi v več funkcionalnih 
skupin, se navede skupina, ki je ustrezna 
glede na njegovo osnovno dejavnost v 
primeru zadevne krme.

4. Na zahtevo se drugi vsebovani dodatki 
strankam sporočijo v skladu s členom 19.

4a. Oseba, odgovorna za označevanje, 
mora na zahtevo pristojnim organom 
nemudoma predložiti vse informacije o 
vseh dodatkih, vsebovanih v hrani za 
hišne živali.



PE409.724v01-00 92/94 AM\735898SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner. 

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.  

 Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.   

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.

Predlog spremembe 163
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA VIa
Posebne določbe za označevanje krme, ki 
ne izpolnjujejo zahtev varnosti in dajanja 

v promet
1. Krma, v kateri so nezaželene snovi v 
večji količini, kot je dovoljena z 
Direktivo 2002/32/ES, označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) namenjena le 
odobrenim gospodarstvom za 
detoksifikacijo“. Odobritev navedenih 
obratov se opravi na podlagi člena 10(2) 
ali (3) Uredbe (ES) št. 183/2005.
2. Če se namerava onesnaženje zmanjšati 
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ali odpraviti s čiščenjem, se onesnažena 
krma dodatno označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) za uporabo kot 
krma samo po ustreznem čiščenju“.

Or. it

Obrazložitev

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.
Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Predlog spremembe 164
Rosa Miguélez Ramos

Predlog uredbe
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„PRILOGA VI A
Posebne določbe za označevanje krme, ki 
ne izpolnjujejo zahtev varnosti in dajanja 

v promet
1. Krma, v kateri so nezaželene snovi v 
večji količini, kot je dovoljena z 
Direktivo 2002/32/ES, se označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) namenjena le 
odobrenim gospodarstvom za 
detoksifikacijo“. Odobritev navedenih 
obratov se opravi na podlagi člena 10(2) 
ali (3) Uredbe (ES) št. 183/2005.
2. Če se namerava onesnaženje zmanjšati 
ali odpraviti s čiščenjem, se onesnažena 



PE409.724v01-00 94/94 AM\735898SL.doc

SL

krma dodatno označi s „krma s 
prekomerno vsebnostjo … (poimenovanje 
nezaželene(-ih) snovi v skladu s Prilogo I 
k Direktivi 2002/32/ES) za uporabo kot 
krma samo po ustreznem čiščenju“.

Or. es

Obrazložitev

Da bi se upoštevali standardi o varnosti krme, je treba nujno zagotoviti, da vsi proizvodi, ki 
so obravnavani kot krma, ustrezajo določbam o krmi. Omejitev področja uporabe člena 20 na 
izdelke s prekomerno vsebnostjo nezaželenih snovi, določenih v direktivi 2002/32/ES, lahko 
povzroči, da standardi o varnosti krme, ki bodo v prihodnje sprejeti na drugi pravni podlagi
kot direktiva 2002/32/ES, ne bodo vključeni v sistem.
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